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FORMANDENS HJØRNE
Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Men det er ikke tilfældet. I Rindum SU har vi de ledere, der
skal til for at klare den daglige
drift og de trænere der er nødvendige for at de sportslige aktiviteter kan gennemføres som
de skal.

Af Torben Nielsen
Som noget nyt har foreningens
bestyrelse valgt, at der skal
være et gennemgående tema i
årets to udgaver af Foreningsmagasinet.
Temaet for 2019 er “Frivillighed”, og en del af de artikler, der
vil være i magasinerne i år, vil
dreje sig om emnet.
Nu kan læseren tro at foreningen har et desperat og akut behov for trænere eller medlemmer til en bestyrelse. Det sker
ikke så sjældent at foreninger
er tæt på at lukke, fordi der
mangler frivillige til at besætte
bestyrelsesposter eller forældre til at træne børnene.

Formålet med at bringe frivilligheden frem som et tema her i
magasinerne er, at medvirke til
at der også er forældre og andre, der har lyst til at være frivillige i fremtiden, og for at få fortalt hvor vigtigt det er, at
forældre til børn, der dyrker
idræt i foreningen, også hjælper til, når vi har brug for det til
bestemte opgaver.
Derfor vil vi i magasinerne fortælle nogle historier om, hvordan det er at være frivillig i Rindum SU og nogle af de oplevelser man som frivillig, på godt
og ondt, kan komme ud for. For
mit eget vedkommende er min
egen indsats som frivillig overvejende forbundet med noget
positivt, men som alle andre
steder i livet, er der naturligvis
også mindre gode oplevelser.
Frivillighed er mange forskellige

ting. Den mest umiddelbare
form for frivillighed i forbindelse med idrætsaktiviteter er
som for eksempel at køre børnene til kamp, bage en kage og
vaske spilletrøjerne – arrangere en fest eller afslutning for
sine holdkammerater, eller i det
hele taget at sørge for at andre
har en god oplevelse med at
være sammen i et fællesskab,
som det er at dyrke idræt sammen.
Men frivillighed er også at bidrage til fællesskabet på anden
vis. For at vi som forening kan
tilbyde aktiviteter til vores medlemmer til en overkommelig
pris, er vi nødt til at skaffe økonomi på andre måder. Derfor
påtager vores Støtteforening
sig serveringsopgaver, vores
fodboldafdeling deltager i afviklingen af cykelløb, vi omdeler
selv Foreningsmagasinet og
udfører mange andre opgaver.
Men i forbindelse med rekruttering til disse opgaver er det, at
vi som foreningsledere en gang
imellem kan blive lidt frustrerede. For at få ovennævnte opgaver løst beder vi kun om fem ti-

mer af den enkeltes fritid, og der
er heldigvis mange som siger ja
til opgaverne – og tusind tak for
det – men desværre mangler
der ofte lige de sidste frivillige,
for at opgaverne kan løses med
det nødvendige antal deltagere.
Det er ærgerligt, for vi er så
mange i foreningen, at hvis alle
forældre deltager én gang hvert
år, er det rigeligt til at få klaret
alle opgaver.
Når man spørger de frivillige,
hvorfor de har valgt at deltage i
nogle af de opgaver, vi udfører
for at støtte foreningen, så svarer de, at det er for at bakke op
om foreningens aktiviteter og
for at få en god oplevelse sammen med andre – og netop opbakning og de gode oplevelser
er det helt centrale for en forening som vores.
Nogle af de frivillige som deltager, har ikke længere relationer til foreningen, men bidrager
stadig med deres frivillighed –
det er jo helt fantastisk.
God sommer!

Brodersens+
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Torben Nielsen, formand

Autohjørnet
Birkmosevej 2 · 6950 Ringkøbing · Tlf: 97 32 14 35
Email: timmy@tauto.dk · www.tauto.dk

ViVisætter
sætterpris
prispå
påVestjylland…
Vestjylland…
FåFå
enen
GRATIS
GRATIS
salgsvurdering
salgsvurdering
frafra
dindin
lokale
lokale
home
home
mægler
mægler
home
home
Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-Skjern
Torvegade
Torvegade
6 -66950
- 6950
Ringkøbing
Ringkøbing
ringkobing@home.dk
ringkobing@home.dk
- Tlf.
- Tlf.
9797
3232
0808
9999

ALT I S K I LT E – B O G S TAVELI G T TALT

Birkmosevej 5, 6950 Ringkøbing, Tlf. 9674 0050

Ringkøbing - Algade 6 - Tlf. 97 32 48 38
www.jk-jagt.dk

RINGKØBING
vi er lokalsport

OG STØTTER SELVFØLGELIG DIN KLUB

Kom ind i butikken, vi har altid skarpe tilbud til dig og din sport.

Birkmosevej 18 | 6950 Ringkøbing | 9732 0405 | www.c-wiese.dk

Torvegade 1 · 6950 Ringkøbing

Birkmosvej 18 | 6950 Ringkøbing
97 32 04 05 | www.c-wiese.dk

Hvorfor skal banksnak
være så svært at forstå?
Det forstår vi heller ikke.
Hos os får du banksnak,
der er til at forstå.
Morten Juelsgaard
Privatrådgiver, Ringkøbing

vestjyskbank.dk/ringkøbing

www.rindumsu.dk

5

BADMINTON

Badminton
Sæsonen 2018/19 er forbi og vi
har haft 28 spillere, så det er på
niveau med sidste år. Vi kæmper, som mange andre sportsgrene, om at holde skruen i
vandet trods små årgange.
Vi har afholdt et Monradstævne og Vestjysk Mesterskab i
ROFI-Centret med mange glade deltagere. Vi har i år haft
mange spillere med i turneringer rundt omkring og det er
vigtigt, fordi det giver blod på
tanden for at komme ud og
møde andre spillere i landsdelen og det smitter, så endnu
flere vil prøve.
Vi har også haft to hold med i
holdturneringen i U11D og

U13D rækkerne – med stor
succes.

Træningstider i den nye sæson

U13 var to point fra at kvalificere sig til DMU (Dansk Mesterskab for Ungdom). U11 vandt
deres pulje og var i Grindsted
13.-14. april og spillede med
om pokalen. Vi fik dog ikke et
ben til jorden og måtte indse, at
vi havde det svært mod nogle
af topklubberne.
Frem mod den nye sæson er
jagten gået ind på at skaffe
sponsorer, som er vital for at vi
kan få badmintonafdelingen til
at løbe rundt. I den forbindelse
vil vi gerne takke vores nuværende sponsorer:
Mathiasen Byg, Vestjysk
Bank og Partner Revision
I den kommende sæson vil vi

Opstart primo september:
Mandag kl. 16.00-17.30: U13 og ældre.
Træner: Ove Christensen
Onsdag kl. 16.00-17.00: U9 og U11.
Trænere: Maja Vandborg, Oliver Vandborg og
Sebastian Brink.
Onsdag kl. 17.00-18.00: Fri træning for alle
også prøve at ta’ ud og se en
divisionskamp, som vi var sidste år i Langhøj og vi vil prøve
at invitere trænere udefra for at
få ny inspiration både for spillere og os trænere.
Sidst i august har vi arrangementet Badminton i Skolen,

Maria Møller og Lauge Kaiser vinder
mixed double til Vestjysk Mesterskab.

Klubmesterskaber.

Guld i holdturnering og klar til DM.
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hvor alle 3. klassers elever fra
Ringkøbing Skole kommer til
ROFI-Centret og prøver, hvad
en ketcher og fjerbold kan bruges til. Vi håber, at vi med denne
aktivitet kan få flere børn til at
komme i hallen til en sjov og
lærerig sæson.
n

Monrad turnering.

www.rindumsu.dk

Fotos: Ove H. Christensen

Af Ove H. Christensen

BORDTENNIS

Bat 60+ Bordtennis
– en succés, der skal bygges videre på
Af Ejgil Flindt
I september 2018 var der en annonce i ugeavisen, der inviterede til en ny aktivitet i Rindum
SU. Bat 60+ bordtennis. En aktivitet, der kan klares, selv om
man er kommet op i årene og
ikke længere er så let til bens eller kan løfte armen over hovedhøjde, og så skulle det ovenikøbet være en aktivitet, der er god
til at modvirke demens m.m.

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Vi var fem pensionister, der
havde spillet lidt bordtennis
sammen og gerne ville have

Ejgil Flindt.

nye modstandere og også lidt
flere at være sociale sammen
med.
Vi mødte op sammen med fire
andre til informationsmøde og
vi var to – Ejgil Flindt og Jørgen
Bitsch Hansen – der påtog os
opgaven at føre projektet ud i
livet.
Lidt atypisk for Rindum SU
blev aktiviteten på vores anbefaling forsøgt henlagt til Vesterhavshallen.
Vi fik en fornuftig aftale med
Bent i Vesterhavshallen, der

også indeholdt kaffe og
rundstykke med pålæg til en
god pris, så vi også kunne få en
god social halv time midtvejs i
kampens hede.
Vi er nu 17 spillere, heraf tre
kvinder, der går på med krum
hals.
Alle havde vi haft et bat i hånden før vores første møde i Vesterhavshallen til BAT 60+ – for
nogens vedkommende heller
ikke meget mere – så spredningen er ret stor, men med
spilleglæde, engagement og
godt humør, har alle udviklet
sig meget i løbet af sæsonen.
Den gode stemning ved bordtennisbordene har fra den første dag smittet af på humøret
ved den halve times kaffepause, der foregår efter den første
times bordtennis.
Alle har sagt, at de fortsætter
næste år. Forhåbentlig dukker
der næste år 10 nye spillere op
– mindst! Vi glæder os til at sige
på gensyn til de “gamle” og velkommen til nye i næste sæson.

Jørgen Bitsch.

BAT 60+ spilles i
Vesterhavshallen hver
mandag fra kl. 09.00 –
ca. 11.30 med en halv
times pause.
Den nye sæson
forventes at starte
mandag den
2. september.
Ønsker du yderligere
information, er du
velkommen til at
kontakte én af os:
Ejgil Flindt,
tlf. 2027 2666 eller
Jørgen Bitsch Hansen,
tlf. 2023 6711

Over hele landet skyder der andre BAT 60+ bordtennisafdelinger op og for de, der har lyst til
at prøve kræfter med spillere
fra andre klubber, arrangeres
der i løbet af sæsonen stævner
flere steder, ligesom det er muligt at deltage i kompetencekurser. 
n

Bordtennis er også for piger i alle aldre …
Af Eva Lynggaard
Sidste år tog jeg mig endelig
sammen og meldte mig som
motionist i Rindum SU - Bordtennis efter mange års tilløb.
I en alder af “sidst-i-halvtredserne” var min eneste forudsætning, at jeg synes, at det er underholdende at spille
bordtennis, og jeg har sudelukkende spillet “for sjov”, siden
jeg var ung. Blandt andet har
jeg med jævne mellemrum dystet mod en jævnaldrende ven-

inde, som var ved at blive for
god – så jeg måtte gøre noget!
Og jeg har ikke fortrudt.

nes, at alle uanset talent, køn
og alder har været rigtig gode
til at spille med hinanden.

Desværre kneb det noget med
kvindelige motionister som
modstandere i klubben, men til
alt held fik jeg overtalt min
dengang 22-årige datter til at
deltage. Så vi har gennem sæsonen haft mange gode mordatter-timer ved bordtennisbordet, hvor man sagtens kan
få drøftet dette og hint hen
over bordet. Vi har dog ikke kun
spillet med hinanden. Jeg sy-

Hvis der går nogle piger, kvinder eller damer rundt derude,
som kunne tænke sig at spille
bordtennis – som måske har
spillet før, eller aldrig har prøvet
det – så kan jeg varmt anbefale sporten. Det er sjovt, og
samtidig god motion – man får
rørt sig mere, end man umiddelbart skulle tro.
n

www.rindumsu.dk

Vi starter sæsonen
den 12.08.19 og spiller
mandag og torsdag på
Ringkøbing Skole.
Ungdom kl. 18.00-19.30
Seniorer og motionister
kl. 19.30-22.00
60+ spiller i
Vesterhavshallen
mandag formiddag
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FODBOLD

Frivilllighed
Med næsten 200 medlemmer i
fodboldafdelingen er der mange opgaver, der skal løses i løbet af en fodboldsæson, og i en
klub som Rindum SU løses de
af en flittig flok af frivillige.
Som medlem eller forælder til
et medlem af en forening må
man forvente at skulle bruge
noget af sin tid på at hjælpe
med at løse de opgaver, der får
klubbens hjul til at køre. Nogle
af de opgaver, der skal løses,
ligger meget tæt på det enkelte
medlem, mens andre opgaver
ligger lidt længere væk, og det
kan være svært at se, hvorledes det enkelte medlem får
gavn af bidraget. Men alle opgaver er vigtige, og man kan
betragte det på den måde, at
de mest perifere opgaver er
dem, der udgør klubbens fundament.

BARNET
FODBOLDHOLDET
FODBOLDAFDELINGEN
RINDUM SU

Fodbold for Små Fødder.
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Barnet: Det helt nære. Vi
hjælper alle vores egne børn
med at blive klar til kamp og
træning. Vi sørger for det rigtige udstyr, at børnene kommer
til tiden, at de er klar til at deltage, og vi giver besked til træneren, hvis der er afbud.
Fodboldholdet: Her spiller

fodboldtrænerne og holdledere
en kæmpe rolle og bruger et
utal af timer gennem sæsonen. Men som forældre har vi
også en vigtig rolle. Vi hjælper
holdet med kørsel til kampe,
med at bage kage eller med at
arrangere sociale aktiviteter. Vi
hjælper med at dømme kampe, og måske hjælper vi trænerne ved træning, kampe eller
stævne. Det er stadigvæk nemt
at se, at det frivillige arbejde, vi
laver, hjælper vores egne børn.

Fodboldafdelingen: Den
daglige drift såvel som enkeltstående opgaver. Dedikerede
frivillige sørger for holdtilmeldinger, bolde, udstyr, kampfordeling, kontingentopkrævning,
sponsorater, vedligehold af
stadion og så videre. Som forældre kan man også hjælpe
ved eksempelvis fodboldafslutninger, afholdelse af events
som Pigeraketten eller når der
skal tjenes penge ind til fodboldafdelingens medlemmer.

Fodbold for Små Fødder.

Det kunne være ved cykelarrangementet Fjorden Rundt, hvor
fodboldafdelingen hvert år stiller med et antal frivillige, hvor
der tjenes en stor sum hjem til
afholdelse af fodboldafslutning
og deltagelse i stævner og turneringer. Til disse opgaver, hvor
tilknytningen til det enkelte
medlem er lidt løsere, kan vi
desværre mærke, at interessen
for at deltage i det frivillige arbejde er dalende og klubben arbejder hårdt på at forsøge at få
flere med. Får vi ikke flere med,
end vi har i dag, kan vi ikke blive
ved med at opretholde det
samme aktivitetsniveau.

Preben Heinze og Hardy Østergaard.

www.rindumsu.dk

Rindum SU: På klubplan er
der også behov for hjælp. Udover eksempelvis bestyrelsesarbejde, klubudvikling, foreningsmagasin osv. stiller
Rindum SU hvert år med et antal frivillige, der hjælper Støtteforeningen med at stille arbejdskraft til rådighed ved
serveringsopgaver, hvorved
der tjenes penge hjem til klubben.
Kridtebanden

En stor opgave i Rindum SU Fodbold er at sikre, at forholdene for træning og kampafvikling er i orden, og fodbold er

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Af Mikkel Juulsgaard

FODBOLD

Rindum SU fik i foråret 2018 en
ny kridtebande bestående af
Hardy Østergaard og Preben
Heinze. Selvom dåbsattesterne
for længst er blevet gulnede og
krøllede i kanten, møder de
begge op uge efter uge i Rindum SU med smil på læben for
at trave banerne igennem og
kridte streger op. Begge har de
en aktiv tid bag sig i foreningslivet, hvor de har fungeret som
frivillige på træner- og lederfronten. De har begge børn, der
har været aktive fodbold- og
håndboldspillere, men som for
længst er blevet voksne, så nu
er det tredje generation, der
spiller i klubben – begge har
børnebørn der spiller fodbold i
Rindum SU.
Den største opgave for kridterne er i foråret, når græsset bliver grønt, og fodboldspillerne
begynder at komme på græs.
Her skal alle kridtstreger tegnes op på ny, og der bliver brugt
lang tid på at finde de helt rigtige løsninger, så vinkler, buer og
cirkler sidder lige i skabet. Når
Color profile: Generic CMYK printer profile
først stregerne
Composite
Default screen er kridtet op
første gang, bruger de ca. 5-6

timer ugentligt på at vedligeholde stregerne.
Opkridtning af fodboldbaner
kræver koordinering med både
vejrguder, de kommunale plæneklippere og klubbens kampfordeler, spillere og trænere.
Hvis vejret er til det, kridtes banerne efter græsslåningen, og
de to kridtere sætter en ære i at
levere et godt stykke arbejde,
som resten af klubben er afhængig af.
Preben og Hardy får god motion af opkridtningen, for der
skal kridtes baner op til mange
hold. I øjeblikket vedligeholdes
seks tre-mands baner, fire
fem-mands baner, to otte-mandsbaner og to elleve-mands baner. Det er mange
meter, der hver uge skal traves
med kridtmaskinen, men de to
kridtere nyder hvervet og er
glade for at være tilbage og
være en del af en klub og fællesskabet med de øvrige trænere og ledere. De nyder begge
at kunne hjælpe med at passe
denne vigtige del af klubbens
“maskinrum”, selvom de ikke
selv har børn, der spiller i klubben og dermed ikke længere er
direkte koblet til klubben. 
n

Tømrer og bygningssnedker
Total- og hovedentrepriser
Industrilakering og
overfladebehandling

97 32 11 11
51 50 75 50
Gert S. Andersen A/S

97 32 11 11
51 50 75 50
Gert S. Andersen A/S
Birkmosevej 17
E-mail: svend@gertsandersen.dk
www.gertsandersen.dk

Har du også lyst til at give en hånd med?
Vi har altid brug for frivillige, så kontakt
formand for Rindum SU - Fodbold Mikkel
Juulsgaard og få en snak om, hvad netop du kan
bidrage med.

Nybolig
Ringkøbing
Enghavevej 18 · 6950 Ringkøbing
6950@nybolig.dk · nybolig.dk
Tlf. 97324344

Birkmosevej 17
E-mail: svend@gert-s-andersen.dk

www.gertsandersen.dk
We empower
performance.

Frejasvej 7
Ringkøbing
www.jsbglobal.com

Foto: Sidsel Reitz Krarup

bare bedst på et lækkert græstæppe med tydelige kridtstreger.

Succes
skaber vi
sammen ...

We empower performance.
Frejasvej 7
Ringkøbing
www.jsbglobal.com

•
Kontakt os på
9680 1000 eller
www.pwc.dk/
ringkobing-skjern
Revision. Skat. Rådgivning.

www.rindumsu.dk

Få et billigt og
ﬂeksibelt lån
til din bolig
Tjek prisen på en million
og book en boligsnak på
jyskebank.dk/million

Bolige

jernes

bank

Nygade 22
Ringkøbing
Tlf. 89 89 32 30
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Fodbold for små fødder
Af Mikkel Juulsgaard
Fodbold For Små Fødder kører
på anden sæson i Rindum SU,
og holdet nyder fortsat stor opbakning. Ved forårsstarten
2019 tiltrådte to nye trænere,
så besætningen nu består af
Allan, som har været med siden starten i foråret 2018, og
de nye trænere Maria og An-

ders. Alle tre har de selv børn
på Små Fødder holdet
“Vi kan se, at vi har ramt et
godt koncept, for det er virkelig
noget, der bliver efterspurgt.
Når foråret nærmer sig, og de
helt små børn, som måske er til
Mig, min mor og far gymnastik
eller til plaskehold i svømmehallen om vinteren, så har der
hidtil manglet noget. Her kan

de komme ud og få græs under
fødderne og vind i kinderne og
forhåbentlig få smag for at
fortsætte med at spille fodbold,
når de bliver lidt ældre,” siger
Mikkel Juulsgaard, formand for
Rindum SU - Fodbold.
I den anden ende af byen har
RIF også startet fodboldhold
for de helt små, men det er ikke
noget, der giver anledning til

bekymring. Tværtimod. “Det er
jo kun positivt, at de små børn
ikke skal på en længere tur
gennem byen for at komme til
fodbold, og jo flere der får startet op på fodboldlivet, jo flere
har vi jo at spille mod og med,
når de bliver lidt ældre og begynder at spille kampe”.
Små Fødder holdet mødes
hver torsdag på banerne bag
ROFI-Centret til en halv times
fodboldlege.
n

Det er Frede længst til venstre med den blå hat.

For Fredes mor, Mia, har det været muligheden for at lave en
fælles udendørs aktivitet med Frede, der har været afgørende
for valget af Små Fødder. For familien passer det godt med
indendørs aktiviteter om vinteren for de mindste og udendørs aktiviteter i sommerhalvåret, når vejret bliver bedre.
“Trænerne er rigtig dygtige til at få børnene med på legene,
og 30 minutter passer perfekt til aldersgruppen. Vi har været
rigtig glade for Små Fødder og fortsætter til efteråret, hvis da
ikke Frede er klar til at hoppe på U5 Mix holdet. Nu må vi se,
men han fortsætter helt sikkert med fodbolden ligesom sin
bror,” siger hun. Hjemme i haven spiller Frede nemlig også
fodbold med storebror Viggo, som spiller på Rindum SU’s U6
Mixhold.
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Fotos: Sidsel Reitz Krarup

To af de små fødder, der møder op hver torsdag til en halv times fodboldleg, sidder for enden af Frede Lauridsens ben.
Frede på 3 år er en af de faste deltagere og har været med på
holdet helt fra starten i foråret 2018. Sammen med sin mor,
Mia, misser Frede nødigt en træning, og han glæder sig hver
torsdag til at komme af sted og brænde krudt af på forhindringsbanerne og på at score en masse mål.

FODBOLD

DBU Pigeraketten
Af Mikkel Juulsgaard

“Arrangementet har tidligere
været afholdt til stor glæde for
pigerne i aldersgruppen, og vi
håber, at det igen giver blod på

tanden, så vi kan få endnu flere
aktive pigefodboldspillere i
byen,” siger Mikkel Juulsgaard,
som er tovholder på arrangementet. “I år har vi fået flyttet
arrangementet til en lørdag, så
endnu flere har mulighed for at
deltage.”

Alle piger er velkomne, og det
eneste, der skal medbringes, er
godt humør, gå-på-mod og en
vandflaske. DBU står klar med
en instruktør i tidsrummet 1013, og Rindum SU - Fodbold
sørger for forplejning undervejs.
n

Har du lyst til at hjælpe med at afholde Pigeraketten? Måske deltager din datter, så hvis du
har lyst, kan vi godt bruge din hjælp til at passe
en træningsstation, lave kaffe, skære frugt
ud,Sande
Hvide
bage en kage til afslutningen eller andet. Måske
har du selv en god idé?

Fotos: Sidsel Reitz Krarup

Lørdag den 17. august slår Rindum SU - Fodbold igen et slag
for Pigeraketten. På stadion
kommer DBU med den helt
store bil fyldt med rekvisitter,

så den store raket kan fyres af
og alle piger i alderen 5-11 år
kan komme og spille fodbold.

OMRÅD

3 bu

Arrangementet bliver præcist så godt, som vi gør
det til, så tag endelig fat i tovholder Mikkel
Juulsgaard hvis du gerne vil hjælpe til.

Ringkøbing

Hvide Sande

HØVDINGESTOL
FINN JUHL

Søndervig

Ringkøbing

OMRÅDETS MEST SÆLGENDE

1949

3 butikker - en pris

AF

Hvide Sande
d dgade 1
6960 Hvide Sande
Tlf. 97 31 22 99
696@edc.dk
www.edc.dk

Ringkøbing
Torvegade 8
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 16 22
695@edc.dk
www.edc.dk

finnjuhl.dk

Sælg dit helårshus gennem EDC Ringkøbing
– vi sælger over halvdelen i området!

www.rindumsu.dk

Hvide Sande

Søndervig

Ringkøbing

d dgade 1
6960 Hvide Sande
Tlf. 97 31 22 99
696@edc.dk
www.edc.dk

Lodbergsvej 2
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 86 11
697@edc.dk
www.edc.dk

Torvegade 8
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 16 22
695@edc.dk
www.edc.dk
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Livets gang
i håndboldafdelingen – passion og frivillighed går hånd i hånd

Af Casper Henriksen
I en stribe artikler vil vi give jer
et indblik i, hvad der sker i Rindum SU-Håndbold både på og
uden for banen. Hvad vil det
sige at drive en håndboldklub?
Hvad skal der til? I kommer
med bag kulissen og vil møde
nogle af alle de frivillige, der får
hjulene til at køre rundt, og I vil
møde nogle af de spillere, der
nyder godt af alt det frivillige
arbejde, der udføres i klubben.

Det er dog ikke udvalget alene,
der får håndboldafdelingen til
at køre. Der er et stort hold af
frivillige, der hjælper til; trænere, ledere og forældre. Dem
kommer vi tilbage til i senere
artikler. Men det er udvalget,
der udfører de indledende opgaver. Det er dem, der sidder
bag ved skrivebordet og samler alle trådene. Det er dem,
trænerne kan gå til. Det er udvalget, der arbejder på at skabe
så god en klub som muligt for
alle medlemmerne. Der bliver

bl.a. kigget på udvikling, sammenhold, nye idéer. Allerede
når en sæson er godt i gang,
bliver der kigget frem mod næste sæson.

valg. Men når man ved, det ender ud med, at man kan stå i
hallen, som er fyldt med glade
trænere og spillere, så er det
alle arbejdstimerne værd.

Det første der bliver kigget på
til en ny sæson, er de helt
grundlæggende ting. Det kan
for eksempel være planlægning af træningstider, der skal
findes trænere, der skal findes
penge til at drive det hele. Det
er en spændende proces at
være en del af, og når man
samtidig er omgivet af så
mange, der deler den samme
interesse for håndbold, og se
hvordan de gerne vil hjælpe til,
det bringer smilet frem.

Der bliver altid løftet i flok i en
frivillig forening, og det er bestemt ingen undtagelse i Rindum SU. Alle hjælper hinanden,
og alle arbejder for det samme
mål, nemlig at vi har så mange
glade medlemmer, der nyder
og glæder sig til at de skal dyrke deres sport i Rindum SU.
Der kan altid bruges friske
kræfter i en forening, så går du
med tanken og lysten til at
hjælpe til, så kontakt endelig de
respektive udvalg. Al hjælp kan
bruges. 
n

Det er ikke nogen hemmelighed, at det til tider kan være
hårdt at være frivillig i et ud-

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Denne artikel tager udgangspunkt i første led, der starter en
håndboldklub. Øverst oppe
sidder der en bestyrelse, som
varetager hele foreningen. I
den bestyrelse er alle afdelinger i Rindum SU repræsenteret,
deriblandt sidder Casper Hen-

riksen fra håndboldafdelingen.
Han er en del af et større håndboldudvalg på syv medlemmer. Det er udover Casper,
Mona Thorup, Hanne Skanning
Pedersen, Karina Stampe,
Lenette Graakjær, Bjarke Bødtker og Henriette Møller.
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Kondi Cup 2019
– en weekend med højt humør

Det er efterhånden ved at være
en god tradition, at Rindum
SU-Håndbold er med til Kondi
Cup i Nr. Nissum. 2019 var ingen undtagelse og i år var der
hele otte hold med fordelt på to
U10 pige hold, et U10 drenge
hold, et U12 drenge hold og fire
U12 pige hold. Det er et fantastisk stævne for alle deltagerne
og en rig mulighed for at børnene bliver samlet socialt, ikke
kun med de andre fra klubben,
men også med børnene fra de
andre klubber. De samles først
og fremmest om håndboldkampene, men der er arrangeret en masse aktiviteter hen
over de tre dage, som stævnet
varer.

Rent sportsligt var Kondi Cup
også en stor succes for Rindum SU. U10 pigerne vandt
A-rækken, U12 pigerne vandt
både A-rækken og B-rækken
og U10 drengene blev nr. 2 i
B-rækken. Virkelig flot og en
god præstation af alle spillere
der var afsted.
Men for at sådan en weekend
bliver god for alle spillerne, står
der en stor flok af frivillige bag.
Det er alle de frivillige, der arrangerer selve stævnet og de
gør et fantastisk stykke arbejde. Men Rindum SU har også
selv en flok frivillige trænere
med til stævnet. Trænere, der
til daglig har deres gang i ROFI
efter arbejde, for at træne vores
mange hold. Trænere der mø-

der op for at give vores medlemmer en god og udviklende
træning og samtidig bruger en
weekend sammen med spillerne til Kondi Cup.
Vi har snakket med et par
stykker af dem for at høre,
hvordan Kondi Cup ser ud fra
en frivilliges perspektiv.

Lennart Qvist, træner for
U10 pigerne.
“For mig er det en kæmpe
glæde og oplevelse at give
børnene den mulighed at komme afsted til Kondi Cup. At se
så mange glade børn hygge
sig med hinanden på kryds og
tværs er en kæmpe gevinst.
Børnene bliver rystet sammen
på en helt anden måde, når de
er afsted hjemmefra en hel
weekend.
De lærer hinanden at kende på
tværs af hold, alder, skole og
endda by. Jeg kan selv huske,
hvor fedt det var at være afsted
til sportsstævne som barn. Så
at kunne give det videre som
frivillig træner, det er simpelthen fantastisk.”

Janne Stengaard, træner
for U12 drengene.

“Det at være afsted som frivillig
til Kondi Cup, det skal simpelthen opleves. Det er bare SÅ
fedt! At se så mange glade
børn hygge sig, det er en stor
fest. Det er så givende og bekræftende, at man kan give så
god en oplevelse til så mange
børn. Det er alle timer i træningslokalet værd. At være frivillig i en håndboldklub er meget mere end bare at møde op
til træning og lære medlemmerne at spille håndbold. At se
hvordan de hygger sig og det
fantastiske sammenhold, det
giver at være afsted på sådan
en tur, som Kondi Cup er, det er
så fedt.
Det giver også en fantastisk
mulighed for os trænere at
snakke mere med hinanden. Vi
er sammen en hel weekend, og
vi griner fra vi ankommer, til vi
tager hjem igen. Alle os frivillige og spillerne løber fra hal til
hal for at heppe på hinanden.
At se hvordan spillerne bakker
hinanden op og fejrer sejrene
sammen, det er det fedeste.
Frivillig i Rindum SU er aldrig
kedeligt.”
n

Foto: Casper Henriksen

Af Casper Henriksen

www.rindumsu.dk
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Talenter med rødder
Af Jeannett V. Larsen
Med begge ben plantet i den
vestjyske muld kan man komme langt, sådan forlyder det
sig i hvert fald lokalt i det vestjyske. Er man ikke født til den
vestjyske muld, kan det være
en god idé, at rejse dertil, sætte
fødderne i, og om ikke andet få
en lille rod med sig. Sådan
gælder det også indenfor sporten. Det er nemlig ikke helt tosset at have rødder med fra Naturens Rige og Ringkøbing
Håndbold. Det kan vise sig at
blive et godt springbræt videre
i karrieren.
Gennem tiden har man hos
Ringkøbing Håndbold stolt
kunne sende spillere videre til

storklubber i både ind- og udland.
Én af dem, der senest er sendt
videre til en storklub, er Natasja
Clausen, der fra næste sæson
optræder på holdkortet for Nykøbing Falster Håndbold. Efter
syv sæsoner i Ringkøbing
Håndbold må man sige, at Natasja har nogle gode og solide
rødder med sig fra Naturens
Rige.
- Ringkøbing Håndbold har
haft en stor betydning for mig
og min udvikling. Håndboldmæssigt har min tid udviklet
mig fra en ung målmand med
ligadrømme, til at få lov at udvikle
mig med en masse ansvar og
spændende kampe. Hos Ring-

købing Håndbold kom jeg til et
professionelt miljø, hvor jeg
oplevede, hvad det kræver, hvis
man vil blive bedre og være
med i den bedste række. Gennem årene har jeg trænet med
både unge og mere rutinerede
spillere, som jeg har set op til.
Derigennem har jeg lært at
tage ansvar og lære fra mig, siger Natasja Clausen
Kampene i Ringkøbing Håndbold har ikke altid været nemme og der har gennem tiden
også være kampe, man bare
helst vil glemme. Men Natasja
Clausen tager dem med som
en del af en lærerig pakke.
- Jeg har lært, hvordan store
nederlag tackles, samt hvordan svære kampe om liv og
død håndteres. For mig har tiden i Ringkøbing Håndbold betydet en kæmpe personlig udvikling. Jeg har været i en åben
klub, hvor man kan få et tæt
forhold til tilskuere og ungdom.
Det har betydet meget for mig,
da det fik mig til at føle mig velkommen lige fra start, da jeg
kom helt fra København. Ringkøbing Håndbold vil altid have
en speciel plads i mit hjerte,
slutter Natasja Clausen.
Lokaltalentet Jane Mejlvang
fra Skjern er også én af de spillere, der nu kan rykke de vestjyske rødder op, for at flytte lidt
mod øst til Silkeborg-Voel.
- Jeg kom til Ringkøbing med
et håb og en tro på at få en
større rolle på et hold i ligaen,
og det er blevet indfriet. Det har
haft en stor betydning for min
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udvikling. Jeg har fået en masse tillid og spilletid, som har givet mig erfaring og som har
været med til at udvikle mig til
en tovejs-spiller, siger Jane
Mejlvang om tiden i Ringkøbing Håndbold.
Udover at sende spillere til ligaklubber i Danmark har Ringkøbing Håndbold også sendt
spillere til udlandet, f.eks. SG
BBM Bietigheim i Tyskland,
hvor Mia Biltoft fra Ringkøbing
spillede efter Ringkøbing
Håndbold.
Men netop i Bietigheim er det
også lykkedes at hente spillere

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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r fra Naturens Rige
by, og jeg er glad for at have
boet herude. Jeg elsker at have
vandet så tæt på. Selvom jeg i
år blev skadet, så synes jeg bestemt, at jeg har udviklet mig
håndboldmæssigt. Jeg er
modnet og har fået en masse
med i bagagen. Hos Ringkøbing Håndbold har jeg haft
mulighed for at vise, hvordan
jeg havde udviklet mig i Tyskland og bygge videre på det, siger Stine Baun.
Bestyrelsesformand Lars Buhl
er også begejstret for de spil-

lere, man igennem tiden har
sendt videre fra Naturens Rige.
- Vi får faktisk udviklet nogle
rigtig gode spillere og er et
godt springbræt for dem. Det
synes jeg godt, vi kan tillade os
at prale lidt af, siger Lars Buhl
med et smil.
- Vi har fantastiske rammer i
ROFI-Centret og Green Sports
Arena, vi har og har haft spændende trænere i Ringkøbing
Håndbold, vi har ikke mindst
trofaste sponsorere, som bi-

drager til, at vi fortsat kan udvikle spillere og er en attraktiv
klub at komme til.
Vi vil følge dem, der er kommet
videre i deres karriere med
spænding og ønsker dem alt
det bedste. Nu glæder vi os til,
at vi snart kan præsentere det
nye hold med nye talenter og
nye muligheder, slutter Lars
Buhl. 
n

hjem til Ringkøbing Håndbold.
Stine Baun, der til næste sæson skal spille for Skanderborg
Håndbold, kom til Ringkøbing
fra Tyskland i sæson 17/18.
Stine Baun har især nydt at bo i
Ringkøbing og have naturen
tæt på.

Fotos: PalmePhoto

- Ringkøbing har haft stor betydning, både på og udenfor
banen. Jeg kom hertil af to årsager; at få mere spilletid og
komme tættere på min familie.
Jeg har været rigtig glad for at
spille i klubben, som altid har
hjulpet, hvis der har været problemer med noget, og så er
Ringkøbing jo bare en hyggelig

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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Banditterne
Af Jeannett V. Larsen

de motoren, der sørger for, at
alt udenfor banen kører på
skinner.
Men, det er ikke kun til hjemmekampe, der er opgaver. Ind i
mellem er der også brug for en
hånd uden for Green Sports
Arena. Det kan f.eks. være, når
en ny spiller flytter til byen, at
der skal flyttes, samles møbler
og skrues.

Banditterne er navnet på en
gruppe på omkring 15 frivillige,
der er med til at løse et væld af
praktiske opgaver i forbindelse
med hjemmekampe. Det er for
eksempel billetsalg, opsætning
af bandereklamer, tørre gulvet
af under kamp og servicering
af publikum. Med andre ord er

Banditternes alder spænder
vidt, men én ting har de dog tilfælles, at de hygger sig med at
være en del af det frivillige fællesskab. Størstedelen af dem
har enten været med fra starten eller er kommet til et par år
herefter. Spørger man dem,
hvorfor de er en del af bandit-

Hjemmekampene starter altid
med briefing af Jeannett Larsen, der er event- & salgskoordinator, der nyder at arbejde
sammen med dem.
- Banditterne sammen med
alle vores frivillige fra dommerbord, loggere og værtsfamilier
er uvurderlige! De møder ind
og yder en fantastisk indsats
ved siden af deres jobs mm.
Uden dem ville vi simpelthen
ikke kunne skabe de fantastiske rammer, som vi gør; både

for spillere og tilskuere! Mange
af banditterne har været med
og fulgt Ringkøbing Håndbold
siden starten og er meget passioneret, så de er gode til at
komme med nye idéer og fortælle mig, hvad der har virket
eller ikke virket før min tid. Det
er altså en fornøjelse at arbejde med! Sammen med de frivillige, der hjælper i hallen på
en kampdag, får de bare hele
maskineriet til at køre. Vi er lidt
som en lille familie, vi kan både
være enige og uenige, men vi
hjælper altid hinanden. De er
altid god for en frisk bemærkning og nu hvor de har kendt
mig i to sæsoner, tror jeg da
også, at de har lært at holde af
mig, griner Jeannett Larsen.  n

Foto: PalmePhoto

Banditterne er nogle af de første personer, man møder, når
man tropper op i Green Sports
Arena på en kampdag. Om
man går direkte ind i hallen eller
i Vestjysk Bank Lounge til
VIP-arrangement, ja så er Banditterne i gang med at få det
hele til at køre.

terne, så er det fællesskabet,
sammenholdet og det at gøre
en forskel, der betyder noget.
Mange af banditterne har stor
interesse for håndbold og har
fulgt holdet tæt gennem tiden.

16
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HÅNDBOLD

Ringkøbing Håndbold
2019/2020
Af Jeannett V. Larsen
Efter grundspillet i HTH Ligaen
står det klart, at Ringkøbing
Håndbold spiller i 1. division i
næste sæson. Ambitionerne
for næste sæson er klare.
- En af Ringkøbing Håndbolds
målsætninger er, at det skal
være et ligahold, så arbejdet på
at komme tilbage til ligaen er i
fuld gang. Det er en stor og
spændende opgave, som ligger foran os, i forhold til at
sammensætte et hold. Vi har
haft rigtig mange samtaler
med spillere og der begynder
at tegne sig et spændende billede af et hold, der vil yde det,
der skal til for at vinde mange
kampe, siger formand Lars
Buhl.

I forhold til at sammensætte
det nye hold, ønsker Jesper
bl.a. at se mere på talenter i
nærområderne.
- Vi vil gerne prøve at se, om vi
kan finde nogle talenter i nærområdet, så vi kan bruge mere
tid i hallen og mindre tid i biler.
Men udover geografien, er det
afgørende at spillerne vil Ringkøbing og at dynamikken på
holdet går op i en højere enhed.
Så persontyperne er også afgørende. Vores udtryk skal
være, at vi kæmper for hver en
bold og fighter i alle minutter,
slutter Jesper Holmris.
n

Kommende cheftræner Jesper
Holmris har også allerede gjort
sig nogle tanker om, det at
skulle spille i 1. division, og
hvad der skal gøres for at nå
ambitionen om at rykke op
igen.

Fotos: PalmePhoto

- Nu skal vi sætte et hold sammen og starte på en frisk. Man
taler tit om, at det kan være
godt for et hold at rykke ned.
Men det er altså ikke bare sådan lige at rykke op igen, for
det er vi ikke det eneste hold,
der gerne vil. Men når jeg ser
på Ringkøbing Håndbold, tror
jeg faktisk, at det er godt nok.
Historisk kan man sige, at der
er blevet skabt en kultur med
mange tabte kampe og mangel
på point i bunden af ligaen,
siger Jesper Holmris

Hovedsponsor
www.ringkobinghaandbold.dk
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GYMNASTIK

Lokalopvisning 2019
Af Gitte Kolby

For at sådan et arrangement
kan lykkes, kræver det, ud over
økonomisk støtte fra vores
fantastiske samarbejdspartner,
også en ihærdig indsats fra de

mange frivillige. De frivillige instruktører er naturligvis en
uundværlig resurse, for uden
dem, ville der ingen opvisning
være. Men derudover er der
også mange andre typer af opgaver, som skal varetages
bl.a.:

•	Transport af gymnastikredskaber før/efter opvisningen
• Bemanding af entréborde
• Klargøring af hallen
•	Redskaber ind/ud af opvisningsgulvet
•	Fotografer på dagen samt
billederedigering

Fotos: Henrik Olesen

Gymnastikopvisningen er årets
største begivenhed, som hvert
år løber af stablen i marts måned. Det er kulminationen på
sæsonen, hvor gymnasterne
har mulighed for at vise familie

og venner, hvad anstrengelserne i efteråret/vinteren har udmøntet sig i.
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•	Annoncer
•	Diverse forplejning til de frivillige

på 3-4 timer, hvilket er alt, hvad
man behøver at yde for at være
en del af fællesskabet. Uanset
om man som frivillig yder 50 timer på en sæson eller fire timer,
så er alles indsats uundværlig.

En kæmpe tak til alle de frivillige, som på en eller anden
måde har bidraget til at gøre
gymnastikopvisningen
mulig.
n

Fotos: Henrik Olesen

Vi er heldigvis så privilegerede,
at rigtig mange gerne vil hjælpe

gymnastikudvalget både før og
efter, samt på dagen. Flere af de
frivillige har udtalt, at de gerne
hjælper, fordi de finder det hyggeligt og gerne vil gøre en forskel. Visse opgaver kan løses

www.rindumsu.dk
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Frivillighed giver så meget
tilbage
Udenfor er det hvinende koldt,
Dannebrog smælder i ROFICentrets flagstang. Parkeringspladsen er ved at være
godt fyldt op og store og små
iler forventningsfulde ind i varmen for at være med i eller se
et af foreningens årets højdepunkter – Lokalopvisningen.
Gymnaster og forældre, søskende, bedsteforældre og
gode naboer … alle bliver mødt
af frivillige ved indgangene;
“Skal du ind og lave opvisning,
jamen så skal du ikke betale
entré!”, “Ja, du kan både betale
med kontanter, dankort og MobilePay” eller “Skal du have et
program med ind?” Selv om
der er travlt, bliver gæsterne

mødt med store imødekommende smil og korte præcise
servicemeddelelser. Når der er
lidt “luft” mellem ekspeditionerne, er der også plads til at
sludre med gæsterne, for alle
kender jo hinanden.
Én af de frivillige er Gitte
Pedersen. Stort set alle i byen
ved hvem hun er, for hun arbejdede tidligere hos byens
boghandler. Nu har flere af foreningen afdelinger glæde af
hendes dejlige energi og smittende humør.
“Jeg har været frivillig i over 40
år. Jeg startede med at hjælpe
til Fjordfest og på Ringkøbing
Plejehjem har jeg været med i
ca. 30 år,” fortæller Gitte. “Jeg
er frivillig, fordi jeg gerne vil
gøre noget godt for andre og

måske gøre en forskel. Jeg synes, jeg får meget ud af at være
frivillig – både glæden ved at
hjælpe, hvor der er brug for det,
men også det sociale.”
Hun fortsætter: “Jeg er frivillig
flere steder. Blandt andet arbejder jeg en eftermiddag om
ugen i Kirkens Korshærs butik.
Jeg synes godt om kontakten
med mange forskellige kunder,
og det at kunne hjælpe vore
hjemløse i Danmark. Jeg bruger rigtig mange timer på Ringkøbing Plejehjem, hvor jeg er
kasserer i Plejehjemmets Venner og hjælper med at hygge
om beboerne. Vi holder forskellige arrangementer, som
jeg også hjælper med, blandt
andet to store loppemarkeder
om året.”

“Jeg har været involveret i Rindum SU i flere år, da jeg har en
datter, som både har spillet
håndbold, og været træner
både til håndbold og gymnastik. Jeg har i mange år – ja
næsten fra starten af – hjulpet
i Ringkøbing Håndbold, både
fordi jeg brænder for håndbold,
men absolut også for det sociale.”
Gitte smiler og fortæller: “Jeg
har i de senere år hjulpet med
billetsalg til lokalopvisningen
som i dag. Jeg har selv gået til
gymnastik fra barnsben, så det
har altid haft min interesse.
Jeg hjælper også ved Nytårskoncerten i Ringkøbing, hvor
jeg blandt andet vise gæsterne
på plads og sælger kransekage
og bobler i pausen.”
n

Foto: Sidsel Reitz Krarup

Af Sidsel Reitz Kraup

Gitte Pedersen (til venstre) og Vinnie Duvald.

Har du fødderne,
har vi skoene...

Torvegade 1B | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1390
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AlgAde 12 - Ringkøbing
tlf. 6226 5555
www.skoringen.dk

Estate BoligCenter
EstateVestjylland
BoligCenter

Vestjylland
Estate BoligCenter Vestjylland
9732 3022
Estate BoligCenter Vestjylland
Estate
BoligCenter Vestjyllan
EJENDOMSMÆGLER MDE

Støt
vores
Estate
BoligCenter Vestjylland
sponsorer
9732 3022

Torvegade 5E

EJENDOMSMÆGLER MDE
Badevej 13, Søndervig

E J6950
E NRingkøbing
D O M S M Æ6950
G L Ringkøbing
ER MDE
6950@estate.dk

Metheasvej 6
6960 Hvide Sande

(Boligudstilling)

Torvegade 5E
Badevej 13, Søndervig
Metheasvej 6
EJENDOMSMÆGLER MDE
9732 3022
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
6960 Hvide Sande
Torvegade 5E
Badevej 13, Søndervig
Metheasvej 6
6950@estate.dk
(Boligudstilling)
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
6960 Hvide Sande
Badevej 6950@estate.dk
13, Søndervig
Metheasvej
6
(Boligudstilling)
Torvegade
Badevej 13, Søndervig
Metheasvej 6
6950 Ringkøbing
69605E
Hvide Sande
6950
Ringkøbing
6950 Ringkøbing
6960 Hvide Sand
(Boligudstilling)

EJENDOMSMÆGLER MDE

NYGADE 20 . 6950 RINGKØBING

9732 3022

Torvegade 5E
EJENDOMSMÆGLER MDE
6950 Ringkøbing
6950@estate.dk

9732 3022

RYEVAD & HENRIKSEN A/S
VVS, BLIK & VENTILATION
Herningvej 76 · DK-6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0985

Torvegade 5E
6950 Ringkøbing
6950@estate.dk

Badevej 13, Søndervig
6950 Ringkøbing
(Boligudstilling)

– de
støtter os

9732 3022

6950@estate.dk

(Boligudstilling)

Metheasvej 6
6960 Hvide Sande

Ring 9732 3022 og få en
GRATIS SALGSVURDERING

www.ryevad-henriksen.dk

Store nok til at løfte alle typer opgaver.
Små nok til at have lokal forståelse og
altid være tæt på dig og din forretning.

G. Bech-Hansen a/s
Enghavevej 21

Skaadsmosevej 14 - www.tangbiler.dk

www.bech-hansen.dk

97 32 12 00

bjarne nielsen a/s

Service

97 32 18 66

Hos Partner Revision
er din virksomhed i
centrum

autoforum, Ringkøbing A/S

SKAADSMOSEVEJ 20 · RINGKØBING
WWW.BN.DK

Sjællandsgade 3
www.autoforum.dk

97 32 44 23

97 32 42 22

A. V. Vejgaard as
Herningvej 46 - 6950 Ringkøbing
www.thybobiler.dk
97 32 11 22

Enghavevej 1-9
www.avvejgaard.dk
Service

96 74 26 00

Hydro
AutoCenter

Ringkøbing 97 32 10 55 | Skjern 97 35 18 11
partner-revision.dk
En del af RevisorGruppen Danmark

Herningvej 82
6950 Ringkøbing

www.hydroautocenter.dk

97 32 03 01

Birkmosevej 5 - 6950 Ringkøbing
Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55

Kunde: B&V Kristensen

Dato: 19-08-2016

Konsulent: Mona Esager

Fil: Ringkøbing Håndbold

Email: me@ringkobing-skilte.dk

DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER
UDFRA PAPIRPRINT
TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST

COPYRIGHT

Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand.
Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted
efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S

Engagement og kvalitet…

Algade 5A · Ringkøbing
Tlf. 97320359 · www.guldogdiamanter.dk
BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR:

Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination.

www.rindumsu.dk
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Tak til Ringkjøbing Landbobank
Af Gitte Kolby

Det er ikke kun de frivillige, som
nyder godt af bankens gavmildhed. Også mange af vores børnehold var klædt i farvestrålende t-shirts fra banken i forbindelse med vores Lokalopvisning.

På billedet ses herremotionsholdet, som også var så privilegerede at blive klædt på i ens tshirts fra Landbobanken.
Tusind tak for samarbejdet til
Ringkjøbing Landbobank. n

Foto: Jørgen Lauritsen

Vores samarbejdspartner,
Ringkjøbing Landbobank, er en
vigtig brik for at få det hele til at
fungere. Banken klæder alle vores frivillige på, hvilket er en af-

tale, vi er super glade for. Vi ville
ikke selv kunne afholde de udgifter, der er forbundet med det,
og på den måde får vi mulighed
for at vise, hvor meget vi påskønner alle de frivillige.

Køb el hos goenergi og
støt lokale initiativer
Hos goenergi a|s er det vores mål, at du som kunde er i centrum og prioriteret.
Vi er her for at give dig den kundeservice, du har brug for. Vi tilbyder elprodukter,
der er troværdige og gennemsigtige – det kalder vi go’energi.

www.go-energi.dk
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Støt
vores
sponsorer

Algade 10 · Ringkøbing · tlf. 9732 0408

Arkitekter M.A.A.

– de
støtter os

Thomas Olsen · Mads B. Christiansen
Vester Strandsbjerg 4a

nb tegnestuen aps

Ringkøbing
Algade 14
Tlf. 9632 5068

6950 Ringkøbing

Bestil synstest på
louisnielsen.dk

Tlf. 9732 2100 · www.nbtegnestuen.dk

© 2015 Ernst & Young P/S. All Rights Reserved.
© 2015 Ernst & Young P/S. All Rights
© 2015
Reserved.
Ernst & Young
A15008
P/S. All Rights Reserved.

Skaadsmosevej 14 · 6950 Ringkøbing · T 9732 1866

Salon

Salon Saksen

A15008
A15008

Saksen

Skal man være
verdensomspænd-

ende for at få
rådgivning i
verdensklasse?
Skal
Skalman
manvære
være

97 32 46 66

Lone H. Lauritzen
Nygade 31

Bestil tid på www.salon-saksen.com
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www.greenejendomme.dk

tlf. 9732 4077
Murer- og entreprenørfirma

ASTRUP Hansen Aps
Aut. kloakmester

JORD • KLOAK • BETON • MUR • FLISER • ENTREPRISER • ANLÆGSARBEJDER
Damgårdsvej 5 • 6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 1832 • 2521 5732

kaj@astruphansen.dk
www.astruphansen.dk

Mød
Mødosospåpåey.com/dk
ey.com/dk
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En stor TAK
til vores frivillige hjælpere
Vi har igen i 2018 haft mange frivillige hjælpere, som alle fortjener en stor tak

I 2018 har vi haft tre serveringsarrangementer, som har
givet os en indtjening på
55.000 kr.
Til Rock i Ringkøbing den 7.
juli 2018 havde vi 25 hjælpere
på pladsen, men desværre
blev der ikke noget overskud.
Alle de indtjente penge går til
et godt formål, nemlig til børne- og ungdomsarbejdet i
Rindum SU. Vi har i december 2018 overført tilskud på
61.900 kr. til ungdomsarbejdet i de forskellige udvalgs
aktiviteter. Beløbet er lidt
større end det, vi har tjent
ind.

Gymnastikudvalget har fået
17.100 kr. til opvisningstøj
og rekvisitter.
Håndboldudvalget har fået
17.100 kr. til bolde, overtrækstrøjer, stævner og afslutninger.
Fodboldudvalget har fået
12.000 kr. til cup, stævner
og afslutninger.
Badmintonudvalget har fået
5.800 kr. til bolde, låneketsjere og turneringsgebyrer.
Bordtennisudvalget har fået
5.100 kr. til bolde, bat og tilskud til bord.
Tumleudvalget har fået
4.800 kr. til afholdelse af to
tumledage.

Ved Landbobankens generalforsamling i februar 2019
havde vi 90 personer til at
hjælpe os. Derudover mødte
Ølstrup GU op med 30 og
Lem Boldklub med 25 frivillige hjælpere. Det er selvfølgelig positivt, at andre idrætsforeninger kan hjælpe og
dermed få en indtægt til deres arbejde med børn og
unge, men udvalgene i Rindum SU kunne sagtens bruge
de penge, vi mister, det ses jo
tydeligt på deres ansøgninger. Forhåbentlig lykkedes
det at finde flere hjælpere
fremover.
Foreningen skal igen finde
ca. 25 hjælpere til Rock i
Ringkøbing den 6. juli 2019.
Vi håber på godt vejr og et
overskud, der også kan smitte af på os.

Marianne Køpke, tlf. 9732 5602
mail: mariannekopke@gmail.com
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Støtteforeningen vil gerne
takke alle, der har været med
til at løse opgaverne. Dette
gælder ikke mindst de mange
frivillige, der har hjulpet os
ved arrangementerne. I 2018
har vi haft hjælp af 122 personer. Vi har i alt haft brug for
138 hjælpere, så flere har
hjulpet mere end én gang og
det er vi meget glade og taknemmelige for. Vi håber, I har
lyst til at fortsætte og ser
frem til, at rigtig mange nye
vil melde sig til at hjælpe ved
arrangementerne fremover.
I er altid velkomne til at tilmelde Jer via hjemmesiden
eller kontakte os pr. telefon.n

Foto: Henrik Olesen

Af Marianne Køpke

NYTÅRSKONCERT

Nytårskoncert 2020
Af Sidsel Reitz Krarup
Vi har netop skrevet kontrakt
med Orkester MidtVest, så lad
os gentage succesen og mødes i festlige rammer ved Nytårskoncert i Ringkøbing 2020.

Vi glæder os til at byde vort trofaste såvel som nye publikum
velkommen til en dejlig eftermiddag i det nye år med musik
og underholdning, overraskelser, bobler og kransekage. Solister og konferencier vil blive offentliggjort senere på året. n
På gensyn
Tove, Anna, Lise og Sidsel

Fotos: Henrik Olesen, Anne Krarup Nielsen og Sidsel Reitz Kraup

Lørdag den 11. januar 2020 kl. 15.00
I Green Sports Arena (ROFI-Centret)

www.rindumsu.dk
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Tumledag 30.
Af Dan Overgaard
Klokken 09.45 var køen af forventningsfulde børn allerede
ved at være lang, selvom dørene til Green Sports Arena først
blev åbnet klokken 10.00. Køen
bevægede sig langsomt forbi
bordet med Tumledags t-shirts
og juice til børnene og videre til
bordet med kaffe og rundstykker til forældrene – herefter gik
det stærkt og hallen blev hurtigt fyldt af glade larmende
børn i farvestrålende t-shirts.

Selvom der er tale om ulønnet
arbejde og endda ’børnearbejde’, er det virkelig en god dag,
vi har sammen med hinanden i
Tumledagsudvalget og vores
børn elsker det – så er det altså svært at bevare pessimismen.
Der bliver virkelig gået op i, at vi
får lavet hallen så sjov og udfordrende som muligt med airtracks, balancebomme, luftmadrasser, forhindringsbaner,
fodboldbane og hoppeborge.
Også denne gang stillede søde elever fra Ringkøbing Skole

op for at hjælpe til ved de forskellige aktiviteter.
Da klokken ramte 11.30 blev
Tumledag annonceret for afsluttet, hvorefter hallen langsomt tømtes for en masse glade børn og deres forældre.
Børnene havde brændt en
masse krudt af og forældrene
havde sikkert nogle rolige og
trætte børn resten af dagen –
det havde jeg.
Det er en fornøjelse at se så
mange mennesker tage imod
og få glæde af arrangementet.
Jeg tror, vi havde besøgsrekord
denne gang. Vi glæder os allerede til næste gang, hvor der
forhåbentligt kommer endnu

Fotos: Anders Faurby

Forud for dette havde både
voksne og børn i Tumledagsudvalget, været tidligt oppe for
at hente redskaber fra både

Gymnasiet, Ringkøbing Skole
og en hoppeborg fra Ringkjøbing Landbobank.
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flere glade børn og tumler.
Vil du gerne være sikker på at
være opdateret på Tumledag?
Så kig med på www.rindumsu.
dk eller følg os på Facebook –
søg på “ Tumledag”.
Så er du sikker på at få en reminder, næste gang vi afholder
Tumledag.
Tumledagsudvalget vil gerne
sige tak til alle sponsorer, hjælpere, børn og forældre for en
god formiddag.
n

Naeste tumledag
er lo/rdag den
26. oktober
www.rindumsu.dk

TUMLEDAG

TA K T I L T U M L E DA G S S P O N S O R E R N E

Rindum SU
Støtteforening

www.rindumsu.dk
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Din lokale bank
- bakker dig op

Rindum SU Fodbold
Årgang 2014, 2015 og 2016
”Fodbold for små fødder”

En lokal bank
der bakker op
om foreningslivet

Ringkjøbing Landbobank har altid sat en ære i at bakke op om egnens lokale foreninger.
Det er en forpligtelse, men også en stor fornøjelse.
Du finder os på trøjer, på drikkedunke, i sportshaller, på tasker, på håndklæder, langs
boldbaner osv. Kort sagt: Overalt i lokalområdet.
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud, som giver dig overblik og tryghed.

Allan Chr.
Pedersen
7624 9458

Anders V.
Larsen
7624 9215

Nicolaj
Tanderup
7624 9349

Anna-Marie
Jørgensen
7624 9467

Bente
Rindom
7624 9397

Dina
Højbjerg
7624 9266

Betina
Mathiasen
7624 9217

Henning
Kærgaard
7624 9225

Jette K.
Mikkelsen
7624 9462

Mette Marie
Kjærgaard
7624 9245

Marianne
Thomsen
7624 9262

Jacob
Fogh Hansen
7624 9468

Steen
Jensen
7624 9463

Susanne
Fjederholt
7624 9226

Tove
Biltoft
7624 9228

Vibeke
Haubjerg
7624 9210
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